ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ)
Προϋπολογισμού € 2.100,00 (πλέον ΦΠΑ)
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ), έχοντας υπόψη:
• το Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164 Α’/21-08-1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού
αυτών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• το Άρθρο 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», του Ν. 3863/10
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»
(ΦΕΚ 115 Α’/15-07-2010)
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές
σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.
1. Εισαγωγή
Η ΟΛΒ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, τη
μεταφορά αξιών από το Κεντρικό Ταμείο της Υπηρεσίας (Κτίριο Διοίκησης, Κεντρικός
Προβλήτας, 382 21 ΒΟΛΟΣ) προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες (καταστήματα εντός του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου). Η ανάθεση θα έχει ετήσια διάρκεια, αρχόμενη από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1)
επιπλέον έτος, με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους.
2. Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αναδόχου
Οι υπηρεσίες μεταφοράς αξιών (χρηματαποστολές) θα ανατεθούν σε Ιδιωτική
Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), που διαθέτει άδεια του Ν. 2518/97.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, προσωπικό και υποδομές, για την
ανάληψη της υπόψη υπηρεσίας και ειδικότερα:
• Θωρακισμένα οχήματα χρηματαποστολών
• Αδειοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφάλειας
• Εξοπλισμό: ειδικά κυτία μεταφοράς (smoke box), σάκους ασφαλείας και σφραγίδες μιας
χρήσης για τη σφράγιση αυτών, μετά την τοποθέτηση των διακινούμενων
χρηματοδεμάτων, αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη προσωπικού και γενικά ό,τι
προβλέπεται για την ασφαλή εκτέλεση της υπόψη υπηρεσίας.
• Εγκαταστάσεις ασφαλούς φύλαξης των αξιών, στην περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατό να παραδοθούν οι αξίες στο αρμόδιο τραπεζικό κατάστημα για λόγους ανωτέρας
βίας (καθυστερημένη παράδοση, απεργία, πυρκαγιά κλπ). Οι υπόψη εγκαταστάσεις
πρέπει να είναι διαθέσιμες να επιθεωρηθούν από τα εντεταλμένα όργανα της ΟΛΒ ΑΕ,
όταν ζητηθεί, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους.

Οι παραδόσεις των αξιών θα εκτελούνται σε τακτική βάση, δύο (2) φορές την εβδομάδα
(τη δεύτερη και την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας) από 09:00 έως 13:30, αλλά
και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία και έως 14:30. Για τις έκτακτες
παραδόσεις ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών
από την ειδοποίησή του (μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

3. Τρόπος Σύνταξης Προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος
της παρούσας πρόσκλησης και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον
κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους
φάκελοι. Ο ένας θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο άλλος την οικονομική
προσφορά. Ο κάθε φάκελος θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:
• Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης, που εκδίδεται σύμφωνα με το
Ν. 2518/97, από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,
η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
• Έκθεση – παρουσίαση της Επιχείρησης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο συμμετέχων
διαθέτει τα κατάλληλα μέσα, προσωπικό και υποδομές, όπως αναφέρονται στο άρθρο
2 της παρούσας.
• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του νομίμου
εκπροσώπου της Επιχείρησης, στην οποία:

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
- δεν συντρέχει για την Επιχείρηση (ή/και των εκπροσώπων της, κατά τα
αναφερόμενα στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016) κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων
1, 2 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
- είναι εγγεγραμμένοι σε Επιμελητήριο ή δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής
σε αυτό
γ) έχουν λάβει γνώση των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών ασφαλείας
(μεταφοράς αξιών) και αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης
δ) διαθέτουν τη στελέχωση και τα υπόλοιπα στοιχεία επαγγελματικής
επάρκειας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει – επί ποινή αποκλεισμού –
έντυπο υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο, όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή για
μεταφορά σάκου, περιεχόμενης αξίας έως € 50.000,00 καθώς και την τιμή για τη μεταφορά
κάθε επιπλέον σάκου. Οι τιμές θα είναι χωρίς ΦΠΑ. Το ποσοστό ΦΠΑ που επιβαρύνει την
τιμή θα αναφέρεται.

Περαιτέρω, η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται – επί ποινή αποκλεισμού – από
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), (σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/10), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
παρόντος διαγωνισμού (Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και στην οποία θα
δηλώνεται:

α) η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία υπάγονται οι διατιθέμενοι για το
έργο εργαζόμενοι και την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί
απαρέγκλιτα
β) ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι και διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής
νομοθεσίας αναφορικά με την υγεία, ασφάλεια και πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου των εργαζομένων.
4. Οικονομικά Στοιχεία
 Ισχύς προσφοράς: 180 ημέρες.
 Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης της
υπηρεσίας.
 Τρόπος πληρωμής: Στην αρχή κάθε μηνός θα εκδίδεται τιμολόγιο για τις
πραγματοποιηθείσες χρηματαποστολές του προηγούμενου μήνα.
 Για πληρωμές άνω των € 1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα.
 Οι προσφορές θα περιέλθουν στην ΟΛΒ ΑΕ έως τη Δευτέρα 27-03-2017 και ώρα 10:00’
(έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

5. Τρόπος Επιλογής Αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή

Βόλος 16-03-2017
Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος

